
DAFTAR TERJEMAH 

 

No Terjemah Ayat/Nomor Surah/Hadits 

1 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah 

Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di 

antara kamu. 

59 An-Nisaa 

2 53. dan Katakanlah kepada hamha-hamba-Ku: 

"Hendaklah mereka mengucapkan Perkataan 

yang lebih baik (benar). Sesungguhnya syaitan 

itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. 

Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang 

nyata bagi manusia. 

53 Al-Israa’ 

3 Telah menceritakan kepada kami Utsman bin 

Muhammad, Abdullah bin Ahmad berkata; aku 

telah mendengarnya dari Utsman bin 

Muhammad, telah menceritakan kepada kami 

Jarir dari Laits dari Abdul Malik bin Sa'id bin 

Jubair dari Ikrimah dari Ibnu Abbas, dan dia 

merafa'kannya kepada Nabi shallallahu 'alaihi 

wasallam, beliau bersabda: "Bukan termasuk 

golongan kami orang yang tidak menghormati 

yang lebih besar dan tidak menyayangi yang 

No. 2214 HR. Ahmad 



lebih kecil serta tidak menyuruh kepada 

kebaikan dan melarang yang mungkar." 

4 26. Dan perumpamaan kalimat yang buruk 

seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut 

akar-akarnya dari permukaan bumi; tidak dapat 

tetap (tegak) sedikit pun. 

26 Ibrahim 

5 1. bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu 

yang Menciptakan, 

2. Dia telah menciptakan manusia dari 

segumpal darah. 

3. Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha 

pemurah, 

4. yang mengajar (manusia) dengan perantaran 

kalam[1589], 

5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak 

diketahuinya. 

[1589] Maksudnya: Allah mengajar manusia dengan 

perantaraan tulis baca. 

1-5 Al-‘Alaq 

6 4. dan Sesungguhnya kamu benar-benar 

berbudi pekerti yang agung. 

4 Al-Qalam 



7 21. Sesungguhnya telah ada pada (diri) 

Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 

(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) 

Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan Dia 

banyak menyebut Allah. 

21 Al-Ahzab 

8 Telah menceritakan kepada kami Abu 

Mu'awiyah telah menceritakan kepada kami Al 

A'masy dari Syaqiq dari Masruq dari Abdullah 

bin Amru bin Ash Sesungguhnya, Rasulullah 

SHALLALLAHU 'ALAIHI WASALLAM 

tidaklah keji dan tidak pula pernah berkata-kata 

keji, dan beliau bersabda: "Orang-orang yang 

paling baik diantara kalian adalah mereka yang 

akhlaknya paling bagus." 

No. 6215 HR. Ahmad 

9 Telah menceritakan kepada kami Sa'id bin 

Manshur berkata; telah menceritakan kepada 

kami Abdul 'Aziz bin Muhammad dari 

Muhammad bin 'Ajlan dari Al Qa'qa' bin 

Hakim dari Abu Shalih dari Abu Hurairah 

berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

bersabda: "Hanyasanya aku diutus untuk 

menyempurnakan akhlaq yang baik." 

No. 8595 HR. Ahmad 



10 Telah menceritakan kepada kami Al 'Abbas bin 

Al Walid Ad Dimasyqi telah menceritakan 

kepada kami Ali bin 'Ayyasy telah 

menceritakan kepada kami Sa'id bin 'Umarah 

telah mengabarkan kepadaku Al Harits bin An 

Nu'man saya mendengar Anas bin Malik dari 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, beliau 

bersabda: "Muliakanlah anak-anak kalian dan 

perbaikilah tingkah laku mereka." 

No. 3661 HR. Ibnu 

Majah 

11 168. Hai sekalian manusia, makanlah yang 

halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, 

dan janganlah kamu mengikuti langkah-

langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan 

itu adalah musuh yang nyata bagimu. 

168 Al-Baqarah 

12 113. dan janganlah kamu cenderung kepada 

orang-orang yang zalim[740] yang 

menyebabkan kamu disentuh api neraka, dan 

sekali-kali kamu tiada mempunyai seorang 

penolongpun selain daripada Allah, kemudian 

kamu tidak akan diberi pertolongan. 

 

[740] Cenderung kepada orang yang zalim Maksudnya 

menggauli mereka serta meridhai perbuatannya. akan 

113 Hud 



tetapi jika bergaul dengan mereka tanpa meridhai 

perbuatannya dengan maksud agar mereka kembali 

kepada kebenaran atau memelihara diri, Maka 

dibolehkan. 

13 41. perumpamaan orang-orang yang mengambil 

pelindung-pelindung selain Allah adalah seperti 

laba-laba yang membuat rumah. dan 

Sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah 

rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. 

41 Al-Ankabut 

23 40. dan Balasan suatu kejahatan adalah 

kejahatan yang serupa, Maka barang siapa 

memaafkan dan berbuat baik[1345] Maka 

pahalanya atas (tanggungan) Allah. 

Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang 

yang zalim. 

 

[1345] Yang dimaksud berbuat baik di sini ialah berbuat 

baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya. 

40 Asy-Syuura 

24 Telah menceritakan kepada kami Affan telah 

menceritakan kepada kami Abu Awanah dari 

Atha` bin Sa`ib dari Hakim bin Abu Yazid dari 

Bapaknya dari seorang yang mendengar 

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam 

bersabda: "Tinggalkanlah manusia, sehingga 
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sebagian mereka mendapat hak dari sebagian 

yang lain. Jika seorang laki-laki meminta 

nasihat kepada saudaranya, maka hendaknya ia 

menasihatinya." 

25 12. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah 

kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena 

sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan 

janganlah mencari-cari keburukan orang dan 

janganlah menggunjingkan satu sama lain. 

Adakah seorang diantara kamu yang suka 

memakan daging saudaranya yang sudah mati? 

Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. 

dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya 

Allah Maha Penerima taubat lagi Maha 

Penyayang. 

12 Al-Hujurat 

26 Telah bercerita kepada kami 'Ali bin Al Ja'di 

telah mengabarkan kepada kami Syu'bah dari 

Ayyub dari Ibnu Sirin dari 'Abidah dari 'Ali 

radliallahu 'anhuma berkata; "Putuskanlah 

sebagaimana biasa kalian memutuskan perkara, 

karena aku tidak suka perbedaan pendapat 

sehingga semua manusia berada dalam 

kesepakatan, atau aku mati (diatas prinsip 
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persatuan) sebagaimana para sahabatku mati". 

Adalah Ibnu Sirin berpendapat bahwa pada 

umumnya apa yang diriwayatkan tentang 'Ali 

(yang berselisih dengan dua orang 

pendahulunya, Abu Bakr dan 'Umar bin Al 

Khaththab, seperti pendapat kaum ar-Rafidlah) 

adalah dusta". 

27 Telah menceritakan kepada kami Hasan telah 

menceritakan kepada kami Ibnu Lahi'ah telah 

menceritakan kepadaku Huyai bin Abdullah 

dari Abu Abdurrahman Al Hubuli dari 

Abdullah bin 'Amru, bahwa Rasulullah 

Shallallahu 'Aliahi Wasallam bersabda: 

"Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari 

Akhir maka hendaklah ia menghormati 

tamunya. Dan barangsiapa beriman kepada 

Allah dan hari Akhir maka hendaklah ia 

menjaga tetangganya. Dan barangsiapa beriman 

kepada Allah dan hari Akhir maka hendaklah ia 

berbicara yang baik atau diam." 

No. 6332 HR. Ahmad 

28 Telah menceritakan kepada kami Yazid bin 

Harun telah mengkhabarkan kepada kami 

Hammam dari Qotadah dari 'Amru bin Syu'aib 

No. 6408 HR. Ahmad 



dari bapaknya dari kakeknya, dia berkata; 

bahwa Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa Salam 

bersabda: "Makanlah, minumlah, 

bersedekahlah, dan berpakaianlah kalian 

dengan tidak merasa bangga dan sombong serta 

berlebih-lebihan." Kesempatan lain Yazid 

berkata: "dengan tidak isrof (berlebihan), dan 

tidak sombong." 

29 Telah mengkhabarkan kepada kami 

Muhammad bin Ma'mar, dia berkata; telah 

menceritakan kepada kami Abu 'Ashim dari 

Muhammad bin Bisyr dari Asy'ats bin Abu Asy 

Asy'tsa` dari Al Aswad bin Yazid dari Aisyah, 

dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi 

wasallam suka memulai sesuatu dengan yang 

kanan, beliau mengambil dengan tangan kanan, 

memberi dengan tangan kanan, dan suka 

memulai dengan yang kanan dalam segala 

perkara." 

No. 4973 An-Nasa'i 

30 Telah bercerita kepada kami Waki' dari Sufyan 

dari Salam bin 'Abdur Rahman dari Ziyad bin 

Kulaib dari Al Asy'ats bin Qais, ia berkata: 

Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam 

No. 20836 HR. Ahmad 



bersabda: "Tidaklah bersyukur kepada Allah 

orang yang tidak berterima kasih kepada 

sesama." 

 



LAMPIRAN 

 

Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran Etika Pergaulan Mahasiswa UIN Antasri Banjarmasin 

    ditinjau dari Tata Tertib Mahasiswa 

Masukan 

(Input) 

Proses 

(Process) 

Keluaran 

(Output) 

Identifikasi etika 

pergaulan mahasiswa UIN 

Antasari Banjarmasin 

ditinjau dari tata Tertib 

Mahasiswa dengan 

pengamatan (observation) 

dan wawancara 

(interview) 

Melakukan 

reduksi/penggabungan 

hasil pengamatan 

(observation)  dan 

wawancara (interview) 

Gambaran/fokus 

penelitian 

 

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 1. Trianggulasi Sumber 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Trianggulasi Teknik 

 

Observasi Wawancara 

Dokumentasi 

Dosen III 

Dosen I Dosen II 



Daftar kepemimpinan pejabat tinggi UIN Antasari Banjarmasin periode 

2017–2021. 

a) Rektor UIN Antasari Banjarmasin: Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A. 

 

b) Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Kelembagaan: Dr. H. Hamdan, M. 

Pd. 

 

c) Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan 

Keuangan: Dr. Sukarni, M. Ag. 

 

d) Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama: Dr. Hj. Nida 

Mufidah, M. Pd. 

 

e) Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan: Prof. Dr. Hj. Juairiah, M. Pd. 

 

1) Wakil Dekan I : Dr. Hairul Hudaya, M.Ag. 

2) Wakil Dekan II : Dr. Hasni Noor, M.Ag. 

3) Wakil Dekan III : Dr. Syaiful Bahri Djamarah, M.Ag. 

f) Dekan Fakultas Syariah: Dr. H. Jalaluddin, M. Hum. 

1) Wakil Dekan I : Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I. 

2) Wakil Dekan II : Dr. H. M. Hanafiah, M.Hum. 

3) Wakil Dekan III : Dr. Hj. Hayatun Naimah, S.H., M.Hum. 

g) Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: Dr. H. Fathurrahman Azhari, 

M. H. I. 

1) Wakil Dekan I : Dr. Syaugi Mubarak Seff, M.A. 

2) Wakil Dekan II : Dr. Mahmud Yusuf, M.Si. 

3) Wakil Dekan III : Dr. Muhaimin, S.Ag., M.A. 

h) Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi: Dr. H. Akhmad Sagir, M. Ag. 

1) Wakil Dekan I : Dr. Halimatus Sakdiah, M.Si. 

2) Wakil Dekan II : Zainal Fikri, M.Ag. M.A. Ph.D 

3) Wakil Dekan III : Dr. Ahmad Salabi, M.Pd. 

 

i) Dekan Fakultas Ushuluddin dan Humaniora: Dr. Irfan Noor, M.Hum. 

1) Wakil Dekan I : Dr. Saifuddin, M.Ag. 

2) Wakil Dekan II : Dr. Ahmad Syadzali, S.Ag. M.Hum. 

3) Wakil Dekan III : Dr. Dzikri Nirwana, M.Ag. 

 



j) Direktur Pascasarjana: Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M. Ag. 

k) Wakil Direktur Pascasarjana: Dr. Anang Syaifuddin 

l) Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) 

 

1) Ketua : Dr. Husnul Yaqin, M. Ed. 

2) Sekretaris : Dr. Ridha Darmawaty, M.Pd. 

 

m) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) 

 

1) Ketua : Dr. Yahya Mof, M. Pd. 

2) Sekretaris : Drs. Emroni, M.Ag. 

 

Tata Tertib Mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin di antaranya adalah 

sebagai berikut: 

BAB III 

HAK DAN KEWAJIBAN 

 

Pasal 4 

Hak Mahasiswa 

 

Setiap mahasiswa IAIN Antasari mempunyai hak: 

1) Mengembangkan kebebasan mimbar akademik secara bertanggungjawab. 

2) Mendapatkan bimbingan, arahan dan dorongan dan pimpinan dan dosen IAIN 

Antasari dalam rangka pengkajian dan pengembangan ilmu pengetahuan. 

3) Memperoleh kesempatan, perlakuan dan pelayanan yang layak di bidang 

administrasi, akademik dan kemahasiswaan sesuai ketentuan yang berlaku. 

4) Memperoleh kesempatan, perlakuan dan pelayanan yang layak di bidang 

bakat, minat dan kesejahteraan. 



5) Memanfaatkan sarana dan prasarana IAIN Antasari dalam rangka  

penyelenggaraan kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

6) Menjadi anggota dan ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di 

IAIN Antasari. 

7) Menyampaikan aspirasi berupa usulm saran dan kritik secara proporsional. 

8) Memperoleh penghargaan dari IAIN bagi mahasiswa yang berprestasi sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku. 

9) Mendapat perlindungan bagi mahasiswa yang menegakkan peraturan ini. 

10) Mahasiswa yang merasa dirugikan atas sanksi dan keputusan pimpinan, 

dosen dan karyawan IAIN Antasari berhak menyampaikan pembelaan sesuai 

dengan hirarkhi kewenangan serta peraturan yang berlaku. 

 

Pasal 5 

Kewajiban Umum Mahasiswa 

 

1) Menjunjung tinggi ajaran Islam, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 

2) Menjaga kewibawaan dan memelihara citra serta nama baik IAIN Antasari, 

baik di dalam maupun diluar kampus. 

3) Memahami dan mematuhi pelaksanaan segala aturan akademik yang berlaku 

baik di tingkat Institut maupun di Fakultas/Jurusan. 

4) Berusaha untuk berperan aktif di lingkungan masyarakat tempat tinggal 

sebagai bagian dari pengabdian kepada masyarakat. 

5) Memelihara batas-batas pergaulan yang sopan sesuai dengan norma 

kesusilaan dan agama. 



Pasal 6 

Kewajiban Khusus Mahasiswa 

 

1) Menggunakan jalan kampus dengan tertib, sopan dan memelihara ketenangan 

dan ketertiban lalu lintas. 

2) Menempatkan kendaraan dengan tertib pada tempat parkir resmi yang telah 

ditentukan IAIN. 

3) Hormat dan menjunjung akhlakul karimah kepada Pimpinan, Dosen, 

Karyawan dan sesama mahasiswa. 

4) Turut serta memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, kenyamanan dan 

kebersihan kampus. 

5) Memelihara segala sarana dan prasarana yang disediakan almamater dan 

lembaga kemahasiswaan. 

6) Menyampaikan nasihat atau teguran antar mahasiswa dan melaporkan 

pelanggaran atas peraturan tata tertib ini kepada pejabat yang berwenang. 

7) Berpakaian sopan, bersih dan menutup aurat: 

a. Pakaian wajib mahasiswa putra pada saat kuliah dan berurusan dengan 

IAIN terdiri dari: celana panjang, sepatu dan baju kemeja. 

b. Pakaian wajib mahasiswa putri pada saat kuliah dan berurusan dengan 

IAIN terdiri dari: baju berlengan panjang (dengan ukuran paling tinggi 10 

cm di atas lutut) tanpa dimasukkan kedalam; berjilbab (yang menutup 

kepala dan leher), rok yang panjangnya menutup sampai mata kaki; dan 

bersepatu/sepatu sandal yang pantas. 

8) Mengikuti kuliah dengan duduk teratur, sopan, tertib, seksama, dan bersikap 

hormat kepada dosen. 



9) Mahasiswa/Lembaga kemahasiswaan wajib meminta izin untuk memakai 

fasilitas–fasilitas yang ada di kampus dan memelihara fasilitas itu. 

 

BAB IV 

LARANGAN – LARANGAN 

 

Pasal 7 

 

Setiap mahasiswa IAIN Antasari dilarang: 

1) Melanggar tata tertib ujian yang berlaku. 

2) Melakukan kegiatan–kegiatan yang bertentangan dengan sikap dan nilai-nilai 

kejujuran ilmiah seperti: menjiplak karya tulis/skripsi; skripsi dibuatkan oleh 

orang lain; membuatkan skripsi orang lain. 

3) Memalsukan nilai, tanda tangan, cap stempel, ijazah dan surat keterangan 

yang berkaitan dengan akademik dan lainnya. 

4) Memakai sandal (bagi mahasiswa putra), baju kaos, bercelana jenis jens 

selama mengikuti kegiatan perkuliahan, memasuki kantor, dan kegiatan 

lainnya di kampus, kecuali untuk kegiatan yang memerlukan pakaian khusus. 

5) Berpakaian kentat, tembus pandang dan berbaju pendek bagi mahasiswi putri. 

6) Mengenakan kalung, anting, dan berambut berwarna yang tidak alami atau 

panjang  

7) Membawa dan memakai perhiasan serta berdandan berlebihan termasuk 

memakai gelang di kaki bagi mahasiswa putri. 

8) Merokok saat perkuliahan berlangsung dan sambil duduk di teras atau muka 

kelas. 

9) Mengeluarkan/memindahkan fasilitas meubel yang ada di lokal kuliah. 



10) Duduk berdempetan/bercampur saat kuliah antara mahasiswa putra dan putri 

dan duduk berdempetan saat diskusi di arena terbuka di dalam kampus. 

11) Bergaul bebas atau berduaan di tempat tersembunyi yang dapat mengarah 

pada perbuatan asusila dan pelanggaran norma agama. 

12) Berboncengan antara mahasiswa putra dan putri yang bukan muhrimnya. 

13) Mengunjungi tempat–tempat maksiat (seperti komplek pelacuran, tempat 

perjudian dan diskotik), kecuali mendapat izin dari Fakultas/Institut untuk 

keperluan yang dibenarkan. 

14) Mondok bersama antara mahasiswa putra dan putri di satu rumah/kost yang 

bukan muhrim. 

15) Membawa senjata tajam di dalam atau di luar lingkungan kampus. 

16) Memiliki dan/atau membawa senjata api dan bahan-bahan peledak. 

17) Memiliki dan/atau membawa dan/atau mengedarkan dan/atau 

mempergunakan segala macam obat-obat terlarang atau narkotika atau 

minuman keras. 

18) Memiliki dan/atau membawa dan/atau menjual dan/atau menyewakan media–

media pornografi. 

19) Melakukan perkelahian, dan atau tawuran (perkelahian massal) dan bertindak 

anarkhis. 

20) Memiliki, membawa, menjual dan/atau menyewakan karya tulis/buku 

terlarang. 

21) Melakukan tindak kriminal lainnya. 

22) Memasang gambar pakaian minus (bikini bagi wanita) di facebook. 



23) Memasang film porno di facebook. 

24) Berduaan di dalam kamar kost atau sekretariat dengan pintu tertutup antara 

pria dan wanita. 

 

Tabel 4.1 

NO 
Pengetahuan Tentang Tata Tertib 

Mahasiswa 
Frekuensi (orang) Persentase (%) 

1 Ya, Mengetahui 113 88,98 

2 Tidak Mengetahui 14 11,02 

Jumlah 127 100 

 

Tabel 4.2 

NO Pengetahuan Yang Diperoleh Frekuensi (orang) Persentase (%) 

1 Melalui sosialisasi pada waktu OPAK 13 11,50 

2 Melalui kawan/teman 0 0 

3 Melalui buku pedoman yang dibagikan 75 66,37 

4 Melalui wakil dekan III 0 0 

5 Melalui sosialisasi dan buku pedoman 25 22,12 

Jumlah 113 100 

 

Tabel 4.3 

NO Membaca Isi Peraturan Frekuensi (orang) Persentase (%) 

1 Seluruhnya 0 0 

2 Sebagian besar 0 0 

3 Sebagian kecil 25 25 

4 Tidak pernah membaca 75 75 

Jumlah 100 100 

 

Tabel 4.4 

NO Mengetahui Isi Peraturan Tata Tertib Frekuensi (orang) Persentase (%) 

1 Tentang kewajiban umum dan khusus 25 100 

2 Tentang larangan-larangan mahasiswa 0 0 

3 Sanksi-sanksi 0 0 

Jumlah 25 100 

 



Kewajiban Khusus Mahasiswa 

 

1) Apakah mahasiswa menggunakan jalan kampus dengan tertib, sopan dan 

memelihara ketenangan dan ketertiban lalu lintas ? 

2) Apakah mahasiswa menempatkan kendaraan dengan tertib pada tempat parkir 

resmi yang telah ditentukan IAIN ? 

3) Apakah mahasiswa hormat dan menjunjung akhlakuk karimah kepada 

Pimpinan, Dosen, Karyawan dan sesama mahasiswa ? 

4) Apakah mahasiswa turut serta memelihara keamanan, ketertiban, keindahan, 

kenyamanan dan kebersihan kampus ? 

5) Apakah mahasiswa mamelihara segala sarana dan prasarana yang disediakan 

almamater dan kebersihan kampus ? 

6) Apakah mahasiswa berpakaian sopan, bersih dan menutup aurat: 

a. Pakaian wajib mahasiswa putra pada saat kuliah dan berurusan dengan 

IAIN terdiri dari: celana panjang, sepatu dan baju kemeja ? 

b. Pakaian wajib mahasiswa putri pada saat kuliah dan berurusan dengan 

IAIN terdiri dari: baju berlengan panjang (dengan ukuran paling tinggi 10 

cm di atas lutut) tanpa dimasukkan kedalam; berjilbab (yang menutup 

kepala dan leher), rok yang panjangnya menutup sampai mata kaki; dan 

bersepatu/sepatu sandal yang pantas ? 

7) Apakah mahasiswa mengikuti kuliah dengan duduk teratur, sopan, tertib, 

seksama, dan bersikap hormat kepada dosen ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Larangan–Larangan 

 

Setiap mahasiswa IAIN Antasari dilarang: 

1) Melanggar tata tertib ujian yang berlaku. 

2) Memakai sandal (bagi mahasiswa putra), baju kaos, bercelana jenis jens 

selama mengikuti kegiatan perkuliahan, memasuki kantor, dan kegiatan 

lainnya di kampus, kecuali untuk kegiatan yang memerlukan pakaian khusus. 

3) Berpakaian kentat, tembus pandang dan berbaju pendek bagi mahasiswi putri. 

4) Mengenakan kalung, anting, dan berambut berwarna yang tidak alami atau 

panjang. 

5) Membawa dan memakai perhiasan serta berdandan berlebihan termasuk 

memakai gelang di kaki bagi mahasiswa putri. 

6) Merokok saat perkuliahan berlangsung dan sambil duduk di teras atau muka 

kelas. 

7) Mengeluarkan/memindahkan fasilitas meubel yang ada di lokal kuliah. 

8) Duduk berdempetan/bercampur saat kuliah antara mahasiswa putra dan putri 

dan duduk berdempetan saat diskusi di arena terbuka di dalam kampus. 

9) Bergaul bebas atau berduaan di tempat tersembunyi yang dapat mengarah 

pada perbuatan asusila dan pelanggaran norma agama. 

10) Berduaan di dalam kamar kost atau sekretariat dengan pintu tertutup antara 

pria dan wanita. 



PANDUAN WAWANCARA 

1. Fokus Wawancara   : 

2. Informan 

a. Nama Lengkap   : 

b. Tempat/ Tanggal Lahir : 

c. Status/ Jabatan   : 

d. Alamat    : 

e. Email    : 

f. Nomor Telpon/ HP  : 

3. Waktu Wawancara 

a. Tempat/ Hari/ Tanggal : 

b. Pukul/ Durasi   : 

 

Pedoman wawancara dengan dosen 

A. Etika pergaulan mahasiswa: 

1. Apakah bapak/ibu sebagai dosen sudah memberikan pengertian dan 

penjelasan tentang etika pergaulan kepada para mahasiswa/i ? 

2. Apakah etika pergaulan mahasiswa/i di lingkungan kampus sudah 

dilaksanakan dengan baik dan benar ? 

3. Bagaimana sikap/tata krama para mahasiswa/i terhadap bapak/ibu sebagai 

dosen ? 

4. Bagaimana sikap bapak/ibu sebagai dosen kalau ada melihat perilaku 

mahasiswa/i yang salah ? 

5. Apa pendapat bapak/ibu sebagai dosen tentang etika pergaulan ? 

 

 

 

 



B. Penerapan Etika Pergaulan: 

B.1. Mengatakan maaf jika melakukan kesalahan: 

1. Apakah mahasiswa/i memintaa maaf kepada bapak/ibu jika melakukan 

kesalahan seperti datang terlambat atau tidak mengerjakan tugas ? 

 

B.2. Saling memberikan nasihat: 

1. Bagaimana cara menyikapi kalau ada mahasiswa/i yang sulit dinasihati ? 

 

B.3. Tidak berprasangka buruk: 

1. Apakah bapak/ibu sebagai dosen sudah memberikan arahan dan bimbingan 

kepada para mahasiswa/i tentang bahaya dari berprasangka buruk ? 

 

B.4. Saling memahami perbedaan: 

1. Menurut bapak/ibu sebagai dosen apa saja hal-hal yang harus dilakukan para 

mahasiswa/i agar segala macam perbedaan itu dapat diatasi ? 

 

B.5. Saling menghormati dan menghargai: 

1. Apakah para mahasiswa/i memberikan penghormatan seperti menjabat dan 

mencium tangan bapak/ibu bila bertemu ? 

 

B.6. Berpenampilan baik di hadapan umum: 

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu terhadap para mahasiswa/i tentang ikut-

ikutan dengan gaya/model pakaian yang modern ? 

 

B.7. Menerima pemberian orang dengan tangan kanan: 

1. Apakah mahasiswa/i bila menyerahkan sesuatu kepada bapak/ibu 

menggunakan tangan kanan ? 

 

 

 

 



B.8. Mengucapkan teima kasih atas pertolongan/kebaikan orang lain: 

1. Apakah biasanya bapak/ibu sebagai dosen mendapatkan hadiah atau kenang-

kenangan dari para mahasiswa/i yang telah selesai kuliah sebagai tanda 

ucapan terima kasih ? 

 

C. Tata tertib: 

1. Apakah pelaksanaan tata tertib dilingkungan kampus sudah berjalan dengan 

baik dan benar ? 

2. Menurut bapak/ibu sebagai dosen jenis pelanggaran seperti apa yang sering 

dilanggar oleh mahasiswa/i ? 

3. Apakah pelanggaran tersebut mendapatkan sanksi dari pihak terkait ? 

4. Apa tindakan bapak/ibu jika mengetahui ada pelanggaran tata tertib dari 

mahasiswa/i di luar lingkungan kampus ? 



Kuesioner Tertutup 

1. Apakah anda mengetahui adanya SK. Rektor NOMOR: 64 TAHUN 2011 tentang Tata Tertib mahasiswa 

IAIN Antasari Banjarmasin? 

a. Ya mengetahui. 

b. Tidak mengetahui. 

 

2. Bila anda mengetahui, dari mana diperoleh: 

a. Melalui sosialisasi pada waktu OPAK. 

b. Melalui kawan/ teman. 

c. Melalui buku pedoman yang dibagikan. 

d. Melalui Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan. 

 

3. Apakah anda membaca seluruh isi peraturan tersebut? 

a. Ya seluruhnya. 

b. Sebagian besar. 

c. Sebagian kecil. 

d. Tidak pernah membaca. 

 

4. Apakah anda mengetahui isi dari peraturan tata tertib tersebut: 

a. Tentang kewajiban umum mahasiswa (   ) ya  (   ) tidak 

b. Tentang kewajiban khusus mahasiswa (   ) ya   (   ) tidak 

c. Tentang larangan-larangan mahasiswa (   ) ya  (   ) tidak 

d. Sanksi-sanksi     (   ) ya  (   ) tidak 

 

Kuesioner Tertutup 

1. Apakah anda mengetahui adanya SK. Rektor NOMOR: 64 TAHUN 2011 tentang Tata Tertib mahasiswa 

IAIN Antasari Banjarmasin? 

a. Ya mengetahui. 

b. Tidak mengetahui. 

 

2. Bila anda mengetahui, dari mana diperoleh: 

a. Melalui sosialisasi pada waktu OPAK. 

b. Melalui kawan/ teman. 

c. Melalui buku pedoman yang dibagikan. 

d. Melalui Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan. 

 

3. Apakah anda membaca seluruh isi peraturan tersebut? 

a. Ya seluruhnya. 

b. Sebagian besar. 

c. Sebagian kecil. 

d. Tidak pernah membaca. 

 

4. Apakah anda mengetahui isi dari peraturan tata tertib tersebut: 

a. Tentang kewajiban umum mahasiswa (   ) ya  (   ) tidak 

b. Tentang kewajiban khusus mahasiswa (   ) ya   (   ) tidak 

c. Tentang larangan-larangan mahasiswa (   ) ya  (   ) tidak 

d. Sanksi-sanksi     (   ) ya  (   ) tidak 
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